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UD1. SALUT i MALALTIA. SALUT PÚBLICA. 

 Auxiliar d’infermeria: 
 Proporcionar  cures bàsiques a les persones malaltes. 
 Ajudar  a les persones sanes. 

 

1. SALUT 

 

Existeixen diferents idees sobre el concepte salut: 

 “Absència de malaltia” 

 OMS (1946): “La salut és un estat complet de benestar físic, mental i social, i no només l’absència de 

malaltia”. 

 MILTON TERRIS (1987): “Estat de benestar físic, mental i social amb capacitat de funcionament, i no 

només absència de malaltia”. 

 MARC LALONDE:  “És el resultat de la interacció de diferents factors que interrelacionen amb 

l’individu”. 

 

2. DETERMINANTS DE SALUT 

 

 La salut dels individus i dels grups de població depèn de nombrosos elements. 

 Segons Marc Lalonde els factors que poden influir en el grau de salut de la comunitat són:  

o Biologia humana: genètica, sexe i l’edat. 

o Medi ambient: físic, químic, biològic i social. 

o Hàbits i estils de vida saludables: hàbits beneficiosos i perjudicials. 

o Sistema d’assistència sanitària. 

 

 

3. SALUT PÚBLICA 

 

 Existeix com a ciència des del s. XIX tot  i que des de l’Antiguitat les societats ja realitzaven diferents 

mesures destinades a conservar o millorar la salut de les poblacions. 

 Antic testament – jueus– aïllaven leprosos 

 Grecs – higiene personal, alimentació i sanejament ambient. 

 Romans – aqüeductes, clavegueres i primers abocadors. 

 

 Conjunt d’activitats organitzades pels governs per tal de prevenir les malalties, protegir, millorar i 

restaurar la salut de la població. 

 Medicina: orientada a la salut individual. 

 Salut pública: responsabilitat del govern. 

 

 Les activitats de la salut pública tenen com a finalitat la: 

 PROTECCIÓ DE LA SALUT 

 PROMOCIÓ DE LA SALUT 

 PREVENCIÓ DE LA MALALTIA 

 RESTAURACIÓ DE LA SALUT 
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 PROTECCIÓ DE LA SALUT 

 S’actua sobre els factors relacionats amb el medi ambient. 

 Ex: Controla la qualitat i seguretat de l’aigua, dels aliments, els nivells de soroll, de radiació, ... 

 PROMOCIÓ DE LA SALUT 

 Es donen a la població els mitjans necessaris per controlar la seva pròpia salut i millorar-la.  

 S’actua sobre hàbits i estils de vida. 

 Ex: campanyes promocionar el consum de fruita en els infants, promoció de l’exercici físic,... 

 PREVENCIÓ DE LA MALALTIA 

 Procura impedir l’aparició de la malaltia 

 S’actua sobre els individus. 

 Ex:  fer vacunar a un individu, fer-li deixar el tabac,... 

 RESTAURACIÓ DE LA SALUT 

 Tractar les malalties per recuperar la salut. 

 Ex: tractaments per càncer, operació, presa de medicaments per la tensió, diabetis,... 

 

PREVENCIÓ 

 Actes que es realitzen per evitar riscos de salut i de malaltia. 

 La ciència mèdica que s’encarrega de la prevenció és la medecina preventiva. Actua en l’àmbit 

hospitalari i en el de l’atenció primària. 

 La prevenció la podem classificar en: 

 

 Prevenció primària: 

 Accions destinades a impedir l’aparició d’una malaltia o a disminuir la probabilitat de patir-la. 

 S’actua abans de l’aparició de la malaltia i consisteix a disminuir els factors de risc per a una 

malaltia determinada. 

 Aquesta etapa de la prevenció engloba els programes d’educació per a la salut (hàbits 

saludables). 

 Exemples: Vacunacions, promoure consum de fruites i verdures, promoure l’exercici físic,... 

 

 Prevenció secundària: 

 Conjunt d’accions destinades a aturar l’evolució i la durada d’una malaltia. 

 Implica la detecció precoç de la malaltia mitjançant programes de cribatge o screening, 

programes que es desenvolupen per possibilitar la detecció precoç d’una malaltia que té un 

impacte important en la societat, ja sigui per la freqüència o per la gravetat de la malaltia. 

 La malaltia s’ha desenvolupat, però no hi ha manifestacions clíniques. 

 Exemple: mamografies, citologies,... 

 

 Prevenció terciària: 

 Conjunt d’actes que intenten modificar l’evolució d’una malaltia ja establerta.  

 Aquí s’inclouen els tractaments i la rehabilitació per a malalties i/o seqüeles. 

 Objectius: 

 Disminuir la progressió de la malaltia 

 Millorar la qualitat de vida de l’usuari. 
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4. SALUT COMUNITÀRIA 

 Evolució del terme salut pública. 

 Els ciutadans es responsabilitzen i participen en la planificació,  administració, gestió i el control de les 

accions de salut pública. 

 

5. ORGANISMES NACIONALS DE L'ÀMBIT SANITARI: 

 

• Departament de salut (http://www20.gencat.cat/portal/site/salut) 

• Departament de la generalitat encarregat dels temes relacionats amb la salut a Catalunya. 

• Disposa de: 

• Informació referent a l’organisme com a tal: organigrama, publicacions,... 

• Informació sobre tràmits que s’hi poden fer: autoritzacions, taxes, ajuts, denúncies,... 

• Informació sobre els seus àmbits d’actuació: ciutadania, professionals, empreses,....  

 

• Ministeri de salut, serveis socials i igualtat (www.msssi.gob.es) 

• En aquesta pàgina hi trobem informació referent a: 

– Organització del ministeri. 

– Informació per al ciutadà, professionals sanitaris. 

– Publicacions 

– Projectes 

– Estadístiques,...  

 

6. ORGANISMES INTERNACIONALS DE L'ÀMBIT SANITARI: 

 

• SALUD-UE (http://ec.europa.eu/health-eu/index_es.htm)  

• Portal d’informació fiable sobre salut pública.  

 

• Organització Mundial de la Salut (OMS) (http://www.who.int/es/) 

• La OMS és l’autoritat que dirigeix i coordina l’acció sanitària en les Nacions Unides. 

• És la responsable de: 

– Liderar en assumptes sanitaris mundials. 

– Configurar l’agenda de les investigacions sobre salut. 

– Establir normes. 

– Articular opcions de política basades en l’evidència. 

– Donar suport tècnic als països . 

– Vigilar las tendències sanitàries mundials. 

 

7. INDICADORS DE SALUT 

 

 Són dades que permeten  valorar el grau de salut d’una població o reflectir algun canvi. 

 S’usen per : 

 Saber  quin és el grau de salut d’una comunitat . 

 Saber si el grau de salut ha evolucionat positivament o negativament. 

 Identificar problemes sanitaris. 

 Avaluar mesures preses. 
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 Un indicador ideal ha de tenir: 

 

Qualitat definició 

Validesa Mesura realment el que es vol mesurar 

Fiabilitat S’obtenen iguals resultats si es repeteixen mesures 

Sensibilitat Detecta els canvis 

Especificitat No s’altera per altres aspectes 

 

 Alhora els indicadors han de ser: 

 Fàcils de calcular. 

 Útils  

 Interpretables. 

 

 Classificació: 

 

A. INDICADORS DEMOGRÀFICS 

 

• Expressen en xifres el comportament d’una població en el seu estat actual i en la seva evolució al llarg 

del temps, oferint informació sobre els diferents fenòmens demogràfics. 

 Representen dades estadístiques de la població per edat i sexe d’una regió d’estudi en un moment 

determinat. 

 Aquestes dades es representen en forma de piràmide i poden ser: 

 Piràmide progressiva o expansiva 

 Piràmide estacionaria o estable 

 Piràmide regressiva 

 

 Piràmide progressiva : 

 Té una base ampla i és molt estreta al cim. 

 Indica una població amb elevada natalitat i mortalitat. 

 Característica de països joves i amb fort creixement. 
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 Piràmide estacionària : 

 Presenta certa igualtat entre la població jove i l’adulta. 

 Indica una natalitat de moderada a dèbil i una mortalitat dèbil. 

 Característica de països que comencen a envellir. 

 

    
 

 Piràmide regressiva: 

 Té una base estreta, s'eixampla a la part central. 

 Indica una població amb natalitat i mortalitat baixes, en el que predominen els adults sobre els 

joves. 

 Característica de països envellits, amb creixement nul. 

           
 

 Index de Sundsbärg (IS) 

 Proposat pel suec Alex Gustav Sundbärg  

 Ens dóna informació sobre l’evolució de la població: 

 IS = (població de 0 a 14 anys)/ (població de més de 50 anys) · 100 

 Si IS > 100% -- piràmide o població progressiva 

 Si IS  ≈ 100% -- piràmide o població estacionària 

 Si IS < 100% -- piràmide o població regressiva 

 

 Taxa de natalitat  

 La natalitat relaciona els nascuts vius en una població durant un període de temps determinat. 
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B. INDICADORS DE L’ESTAT DE SALUT 

 

 Permeten avaluar l’estat de salut d’un població. 

 

 Taxa de mortalitat general  

 La mortalitat és el conjunt de morts en una població durant un període de temps determinat. 

 S’usa per comparar el nivell de salut entre diferents regions. 

 

TMG=(Defuncions÷poblaciótotal)×1000
 

 

ALTA MODERADA BAIXA 

> 30 ‰ Entre 15%0 i 30‰ < 15 ‰ 

 

 

 Taxa de mortalitat infantil 

 La taxa de mortalitat infantil és una bona mesura del nivell sanitari d’un país. 

TMI=(Defuncionsmenors1any÷nascutsviusen1any)×1000
 

 

 Taxes de mortalitat específiques per  grup d’edat: 

 
 

 Índex de Swaroop.  

 En països desenvolupats és  >80-90% 

 En països subdesenvolupats és  < 50% 

 
 Esperança de vida 

 Número mitjà d’anys que un individu espera viure en bona salut si es mantenen les taxes de mortalitat i 

de salut. 

 

 
 

 Taxes de mortalitat específica per una malaltia determinada 

TMM=(Nombrede defuncions permalaltia÷Poblaciótotal )×1000
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 Altres indicadors d'interès són: 

 Incidència de la SIDA 

 Número de casos nous per cada 100000.  

 Incidència de càncer  

 Número de casos nous per cada 100000. 

 

 
 

 Prevalença d’obesitat 

 Percentatge d’obesos IMC> 30 

 

 
 

 IMC= Pes (Kg) / [talla (m)] 2 

 

 
 

 Prevalença de diabetis 

 Percentatge de persones amb diabetis. 

 

 
 

C. INDICADORS RELACIONATS AMB ELS DETERMINANTS DE LA SALUT 

 Víctimes d’accidents de trànsit. 

 Taxa d’abandonament de l’hàbit del tabaquisme. 

 Percentatge de persones de més de 16 anys que es declaren exfumadores des de fa més 

de 10 anys, respecte el total (fumadors i exfumadors de més de 16 anys) 

 Consum d’alcohol per càpita 

 Litres que es consumeixen a l’any per persona. 

 Incidència d’accidents de treball. 

 Número d’accidents per cada 100000 afiliats a la SS        
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 Taxa de malalties professionals 

 Número de malalties professionals per cada 100000 habitants 

 

D. INDICADORS DEL SISTEMA DE SALUT 

 

 Ens informen sobre el funcionament dels sistemes d’assistència sanitària i els seus recursos. 

 Ràtio de metges per població 

 

RM = (N⁰ metges assistència primària i especialitzada/ total població) x 1000 habitants  

 

 Pacients en espera per proves diagnòstiques 

 

P en espera = (N⁰ pacients en espera/ total població)    x   1000 habitants 

  

 Despesa sanitària per habitant 

 Despesa a l’any per habitant 

 Cobertura de vacunació 

 % persones que han rebut la dosi recomanada 

 Ràtio de llits 

 Número de llits hospitalaris en funcionament en un any per cada 1000habitants. 

 

Ràtio de llits = (N⁰ llits hospitalaris/total població) x 1000 habitants 

              

 

  

 


